
MERIAM SLIJKERMAN

High End Business 
Coach voor 

ondernemers die 
op hoog niveau 

willen 
ondernemen



Meriam is een inspirerende no-nonsens 
high end business coach die al vele 
ondernemers heeft geholpen een succesvol 
HIGH END bedrijf in de markt te zetten.
Zij is gecertificeerd Business - Sales coach & 
Innovatietrainer en heeft zowel gewerkt met 
grote bedrijven als particulieren.

Haar achtergrond als (project)manager 
en consultant helpt haar om deelnemers 
adequaat te adviseren maar ook om focus 
aan te brengen en snel resultaten te 
boeken.

Binnen 1 jaar tijd heeft Meriam haar eigen 
bedrijf uitgebouwd tot een zeer succesvol 
high end bedrijf. Zij heeft alle stappen van 
het proces zelf doorlopen en weet feilloos 
welke wegen te bewandelen om aan de top 
van de markt te komen.

MERIAM SLIJKERMAN, MEER OVER MIJ

Are you ready 
for high end 
business?



Eigen regie 
op tijd, 

inkomsten en 
klanten

VERTIENVOUDIG 
JE INKOMEN IN 

DE HELFT VAN JE 
WERKUREN!

• Heel goed verdienen & veel vrije tijd!
• Werken met klanten onder jouw voorwaarden!
• Doen waarvoor je geboren bent!
• Klanten op de allerbeste manier helpen! (in minimale tijd)
• Je volle potentieel benutten met hetgeen jij het liefste doet!
• Werken vanuit jouw visie op jouw manier!



“BINNEN 9 MAANDEN MIJN DROOMHUIS 

GEKOCHT!” 

Nooit gedacht dat ik, toen ik mijn baan opzegde, 

9 maanden later mijn droomhuis met eigen 

werklocatie zou kopen. Het jaarprogramma HIGH END 

ondernemen heeft mij dit gebracht. Binnen de eerste 

3 weken verkocht ik meteen 2 high end pakketten 

tegen een vervijfvoudiging van mijn prijs. Hiermee 

had ik meteen mijn investering terugverdiend. Ik krijg 

snel en makkelijk klanten. Mijn programma’s zijn vol 

en ik heb een zeer goed inkomen. Mijn bedrijf is zeer 

succesvol maar het allerbelangrijkste is dat ik mensen 

kan helpen op mijn manier.

Hanneke van der Molen – Directeur De Paardenkamer

• Het geheim van heel goed 
verdienen in minimale tijd.

• 5 super slimme strategieën 
om een HIGH END aanbod in de 
markt te zetten waarmee je je 
omzet vertienvoudigd.

• 3 succesfactoren welke ervoor 
zorgen dat je snel en simpel high 
end leads binnen haalt.

• Wat klanten nodig hebben om 
“JA” te zeggen tegen hoge prijzen.

In de 
masterclass 
ontdek je 
onder andere:



HIGH END ONDERNEMEN BIEDT DE MOGELIJKHEID OM:
• grote stappen te maken met je bedrijf.

• marktleider te worden in jouw vakgebied.

• Nieuwe markt aanboren.

• Ambitie combineren het met heel goed verdienen in minimale tijd.

• Niet te hoeven kiezen tussen je gezin in je bedrijf.

Eerdere 
samenwerkingen:



“MIJN KWALITEIT VAN LEVEN IS MET 90% 

TOEGENOMEN!”

Instappen in het jaarprogramma heeft mijn leven 

veranderd. Mijn 60 urige werkweek heeft 

plaats- gemaakt voor een 16 urige werkweek 

waar ik mijn eigen klanten uitzoek en mijn eigen 

werktijden bepaal. De rust die ik heb terugkregen 

is onbetaal- baar. Geldzorgen heb ik niet aangezien 

ik een heel goed inkomen heb met hetgeen ik het 

allerliefste doe. Ik ervaar de vrijheid om de keuzes 

te maken die ik wil voor mijn leven en mijn bedrijf. 

Ik heb de regie en dat voelt fantastisch. Ik leid mijn 

ideale leven!

Iris Tadic Fadjil Centrum voor Kindertherapie

80% van de 
ondernemers 
verdubbelen 
hun omzet!

IEDERE ONDERNEMER HEEFT GROEIPOTENTIE

 
• Creeër een inkomensdoorbaak.
• Minimaliseer je werkuren.
• Wordt een marktleider in je vakgebied
• Boor een nieuwe doelgroep aan.
• Werken met klanten op een hoger 
niveau.
• Daag jezelf opnieuw uit in je 
ondernemerschap.

Meriam Slijkerman 
High End Business Coach
06-20 27 84 45
info@mslijkerman.nl
www.mslijkerman.nl


